
-Thj Xuân Niro'ng 

UBND TINH DONG NA! 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 

S:  4 6-4  IKCNDN-LD 
V/v to chrc tiêm väc xin cho các 

doanh nghip KCN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc lap - Tir do - Hnh phác 

Dng Nai, ngày  c2C tháng ,'lO  näm 2021 

KInh gui: Các doanh nghip khu cong nghip trên dja bàn tinh Dng Nai 

Trin khai Van bàn s 8863/SYT-NV ngày 21/10/2021 cüa Sâ Y tê ye vic 
to chirc tiêm vac xin phàng Covid-19 cho các doanh nghip trong và ngoài khu 
cong nghip, Ban Quán l các Khu cong nghip dê nghj các doanh nghip trong 
khu cong nghip thrc hin các ni dung sau day: 

1. Chü dng lien h vâi Trung tam Y té dja phucmg thông nhât th&i gian và 
dja diem tiêm vac xin phông Covid- 19 (mfli 1 và müi 2) dê triên khai cho nguii 
lao dng den tiêm theo khung gii nhât djnh, dam bâo an ninh trt tr và tránh tp 
trung dông ngixi. 

2. Phôi hçp vOi Trung tam Y tê dja phucng trong cong tác to chüc tiêm 
chüng dam bào an toàn và dung tiên d theo quy djnh. 

3. Dôi tucmg tiêm chUng cung cap nhUng giây t can thiêt cho dcin vj tiêm 
chtng (CMND hoc CCCD, the báo hiêm y tê, Phiêu xác nhn dã tiêm väc xin 
phàng Covid- 19 müi 1...) và phài thirc hin nhUng bin pháp báo h cá nhãn dê 
dam báo cOng tác phàng chông djch Covid-19 (deo khâu trang, n:ra tay sat 
khuân...) 

4. Dôi tucmg tiêm chüng không näm trong din nghi ng dang thim SARS-
CoV-2 hay có tiên si.'r tiêp xUc gãn vài ca beth COVID- 19 trong vông 14 ngày. 
Trong truêrng hcip pháthin nguvi di tiêm ching là trung hqp nghi thim SARS-
CoV-2 hoc tiêp xüc gãn vài tru?mg hçip COVID- 19 trong vông 14 ngày can di'rng 
ngay buôi tiêm chüng vã thrc hin quãn l các tnthng hqp nay theo quy djnh. 
NhItng ngithi dang ôm, sot hoc có biêu hin viêm duing ho hap thI chü dng tu 
van không di tiêm chüng. 

5. Di vâi ngui lao dng dã tiêm müi 1 tai  doanh nghip, d nghj các doanh 
nghip chuãn bj danh sách thông tin chi tiêt ye ngui tiêm väc xin müi 2 theo 
huâng dan cüa ca quan y tê và lien h Trung tam Y tê các huyn, thành phô dê phôi 
hçrp tO chüc tiêm cüng nhu cp nht d 1iu vào h thông tiêm chi'ing quôc gia ngay 
khi tiêm. 

Ban Quãn l các Khu cOng nghip thOng báo cho các doanh nghip khu cong 
nghip biêt, thirc hin.4- 

Noi nhIn: 
-Nhi.rtrén; 
- Sâ Y t (biêt); 
- UBND các huyen, thanh pho; 
- Trung tam y té các huyn, thành ph6; 
- Các Cong ty KiIih doanh ha tang KCN (phôi hcrp); 
- PhO Trtiâng ban phi trách (chi dao); 
- Các PhOng, Trung tam (phi hqp thrc hin); 
- Luu: VT, QLLD. 
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